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Butlletí
INFORMATIU DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS DE CATALUNYA

EDITORIAL

Fem balanç: 1997-2001
Ara fa quatre anys que vàrem assumir el repte de tirar endavant els
projectes de futur de la nostra associació. Teníem il·lusió i moltes ganes de fer coses per al col·lectiu professional. El temps passa i els
quatre anys s’han esgotat i ha arribat l’hora de passar comptes i fer
balanç dels projectes que hem desenvolupat.
En el decurs d’aquests anys hem apostat obertament per la formació.
Calia cercar una solució per als estudis universitaris en arxivística i
vàrem assumir el repte d'estudiar i impulsar les possibles vies per a
aconseguir una titulació superior reglada en arxivística. Amb aquesta finalitat, la Junta Directiva va crear una comissió de treball, la
qual després d’una laboriosa anàlisi va redactar l’estudi anomenat El
programa d’estudis universitaris en arxivística, una proposta, que va
ser presentat com a ponència en la IV Jornada d’Estudi i Debat
(maig de 1998). Paral·lelament es va impulsar amb les associacions
d’arxivers de l’Estat espanyol un projecte comú i consensuat per a
sol·licitar una llicenciatura en arxivística al Consejo de Universidades (CU), entrat al registre d’aquesta institució el juny de 1999.
Donada la dilatada tramitació administrativa que sol tenir una sol·licitud de llicenciatura en el CU, es va optar per impulsar transitòriament un graduat superior en arxivística. En aquest sentit, la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha fet ressò de la nostra proposta, i
amb el vistiplau de totes les institucions i entitats del
país implicades en la formació universitària,
hem iniciat les gestions per a dur-la
a terme. A més s’ha previst estudiar
també la possibilitat d’oferir en la
mateixa programació acadèmica
una titulació en arxivística d’una
universitat europea, a fi que els estudiants puguin obtenir una doble titulació universitària en arxivística.
Quant al màster, s’ha iniciat una nova edició amb la UAB, el V
Màster en Arxivística i Gestió dels Documents, coorganitzat entre
l’Institut d’Estudis Medievals i l’Associació d’Arxivers de Catalunya.
Així mateix, s’ha continuat la programació habitual de cursos de l’Associació amb el mateix ritme de cinc o sis cada any, però amb la novetat que des de 1999 s’han descentralitzat els cursos de formació atenent a les necessitats dels arxivers de les contrades de Lleida,
Tarragona i Girona.
Quant a la temàtica, la formació que s'ha impartit en aquests anys
ha estat molt diversa, atès que s'ha intentat assumir les diferents necessitats de formació de tots els professionals. Tot i així, s’ha apostat
obertament per l’estudi dels documents electrònics. En aquest sentit,
cal destacar les VII Jornades d’Arxivística, amb el tema Arxivant Bytes (maig de 1999) i els seminaris que s’han organitzat específicament sobre aquesta temàtica, com el titulat “Gestió dels documents
electrònics: conceptes, principis, mètodes i estratègies”, impartit per
Luciana Duranti (maig de 1999) i també “Un sistema de gestió dels
documents administratius”, impartit per Michel Roberge (juliol de
2000).
També hem aprofundit en l’estudi dels fons privats; tema de la V Jornada d’Estudi i Debat: Fons Privats en Arxius Públics (2000). La descripció documental ha estat el tema que hem estudiat en el marc de
les VIII Jornades d’Arxivística de Catalunya (2001). En aquest darrer cas s’ha aprofitat l’esdeveniment per a traduir la segona revisió
de les Normes ISAD (G) al català, edició conjunta amb el Servei d’Arxius.
Hem col·laborat en l'organització de les cinquenes i sisenes Jornades
Antoni Varès d'Imatge i Recerca, en conveni amb l'Ajuntament de
Girona (1998 i 2000, respectivament).
Així mateix, s'ha realitzat el I Laboratori d'Arxius Municipals (febrer

de 2000), en conveni de coorganització amb la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació d'Arxivers de Catalunya.
El tema que es va debatre fou l'”Arxiu Municipal i la seva relació
amb els ciutadans”.
Hem estat atents a tots els esdeveniments socials relacionats amb la
nostra professió. Així, el 1998 (gener) es va fer el Fòrum de Debat de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó amb la participació de professionals
amb un bon coneixement dels fons documentals d'aquest arxiu.
En el marc del conveni amb la Diputació de Barcelona, també s’han
fet moltes activitats, cal destacar la Jornada d’Arxius Municipals
amb el títol “Difondre l’arxiu, divulgar el patrimoni documental” (octubre de 1998). Igualment s’ha creat un grup de treball (novembre de
2000) per estudiar els requisits que han de tenir els programaris per
tal que siguin addients per a la implementació d’un sistema de gestió
documental, en especial als ajuntaments de població reduïda. I finalment està a punt de sortir a la llum l’edició d’un nou Manual de condicions mínimes per a la instal·lació del servei d’arxius municipals.
En aquesta legislatura també ens hem ocupat abastament del Projecte de llei d'arxius i documents de Catalunya. Amb aquesta finalitat
es va crear una comissió de treball que ha elaborat un estudi sobre
els principals conceptes que havien de conformar el text legislatiu i
que ha fet el seguiment de tot el procés. Després de llargues i dures
hores de treball i de discussió, es va redactar un text entre el Departament de Cultura i l’Associació d'Arxivers de Catalunya que va ser la base per a l'elaboració del text que
finalment va presentar el Govern per a la seva tramitació parlamentària. Actualment, el Projecte de
llei d'arxius i documents de Catalunya s'està tramitant a la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya.
Entre altres activitats, en aquest
quadrieni podem destacar: la informatització de la Biblioteca de l'Associació d'Arxivers de Catalunya. En
aquest sentit, s'ha catalogat tot el
fons bibliogràfic i hemerogràfic amb la base de dades CDS-ISIS, malgrat no s'ha fet el buidatge d'articles de les revistes. S’ha editat regularment la revista Lligall (núm. 13 al 17) i el
Butlletí Informatiu (núm. 42 al 60). També s'ha informatitzat la borsa de treball, que ha facilitat i agilitat els possibles contractes de
treball entre els associats i les empreses o entitats contractants. S'ha fet un seguiment de les ofertes de llocs de treball de les publicacions oficials. S'han fet diversos informes de requalificació de llocs
de treball i hem estat en els tribunals de concursos i oposicions que
se’ns ha demanat.
Així mateix, hem signat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Arxiu de la CONC, l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Escola de Biblioteconomia i Documentació i l'Associació d'Arxivers de Catalunya per tal d'elaborar una Guia d'arxius i fons
documentals del món del treball a Catalunya, s. XIX i XX.
Una altra de les apostes que hem fet en aquest mandat és la d'impulsar la comunicació i relació dels associats mitjançant les eines que
ens han ofert les noves tecnologies. S'ha fet un esforç important per a
canviar el disseny del nostre web, actualitzar-lo i dotar-lo d'un major
contingut, i alhora s'ha procurat tenir un domini propi WWW.ARXIVERS.COM. Així mateix, s'ha creat la llista de distribució ARXIFORUM; la idea inicial era crear un espai on els arxivers catalans puguéssim debatre i canviar opinions sobre la professió, però finalment
s'ha convertit en una de les llistes de discussió més importants en arxivística d’arreu del món, quant al nombre de persones subscrites i
quant al moviment d’escrits que s’hi trameten.

2
A l'àmbit de l'Estat espanyol hem mantingut
relacions amb les diverses associacions d’arxivers. El passat setembre, en el marc del XIV
Congrés Internacional d’Arxius es va presentar la Coordinadora d’Associacions Professionals de l’Estat Espanyol, que s’ocupa, entre
altres, de fer el seguiment de la llicenciatura
en arxivística, del grup de treball per a elaborar les normes de descripció de l’Estat espanyol i de les certificacions professionals.
A l’àmbit internacional també s’ha dut molta
activitat. Així, l’Associació ha assistit a les
reunions de la CITRA i ha participat a les as-
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semblees anuals del CIA/ICA. També com a
membre de l’executiu de l’SPA/ICA ha assistit a les reunions celebrades en aquest òrgan,
a més d’impulsar diverses activitats i projectes. Cal assenyalar que en la darrera convocatòria d’eleccions del SPA/ICA es va atorgar
a l’Associació d'Arxivers de Catalunya la vicepresidència del Comitè Executiu.
L’Associació d'Arxivers de Catalunya va participar en el XIV Congrés Internacional
d’Arxius, el setembre de 2000, a la ciutat de
Sevilla. Vàrem estar presents a l’estand de
les associacions professionals d’arxivers de

l’Estat espanyol. Per tal de fer difusió del
nostre col·lectiu professional es va repartir
als assistents fullets (editats en català, castellà, francès i anglès) i estoretes per als ordinadors, a més la difusió de les publicacions
Lligall i Butlletí.
És l’hora d’agrair a tots aquells que han
col·laborat amb nosaltres al llarg d’aquests
anys que s’hagi aconseguit avançar i tirar
endavant amb tots els projectes que teníem
entre mans. El darrer agraïment és per a tot
el col·lectiu professional d’arxivers, per haver
confiat amb nosaltres.

tat de Catalunya. Diari de Girona.
24 Aznar consultará el martes el Arxiu Tarradellas de Poblet. La Vanguardia.
Las Abuelas de Plaza de Mayo reciben
archivos secretos sobre la dictadura argentina. La Vanguardia.
Defensa del Patronato del Archivo de la
Corona. El Periódico (Aragón).
Documentos desclasificados por Cuba demuestran que EEUU empujó a Castro a
caer en la órbita de la URSS. El País.
26 El Gobierno balear del PP vació archivos y
ordenadores antes de marcharse. El País.
27 Las Cortes piden los archivos de la Corona de Aragón para Valencia. Panorama
actual.
30 Condemnen a un any un capellà de Zamora que va robar llibres d´un arxiu.
Diari de Girona.
31 La antigua Corona de Aragón exige su
archivo. El Periódico.

empleada en un centro de salud. Diario
de Ibiza.
Negativos congelados. La colección de 65
millones de fotografías adquiridas por
Bill Gates estará protegida de su destrucción en una antigua mina de Pensilvania. El País.
Barcelona expone parte del Archivo devuelto por el Gobierno vasco. ABC.
El CAC activa el control de TV i ràdios.
Un sistema informàtic emmagatzemarà
fins a 3.000 hores de programació. El Periódico.
L’Arxiu de Sabadell publica els seus fons.
El Periódico.
Flix recupera els arxius de la Falange. El
Periódico.
La Generalitat exhibe los papeles del presidente Companys. El País.
El Tribunal Supremo condena a un médico por revelar datos personales de una
paciente. La Vanguardia.
La UE explicará por qué califica de "secretos" algunos de sus documentos. El
País.
L’Arxiu Comarcal [de Sta. Coloma de
Farners] rep un fons de més de 1.500
imatges de la Selva. Diari de Girona.
Gestión documental. (Monogràfic) La
Vanguardia.
El Arxiu de Cervera clasifica el fondo histórico de Agustí Duran. La Mañana.

RECULL DE PREMSA
Febrer
15 Alumnes de l’IES de Sort esborraran les
pintades de l’Arxiu Històric. Segre.
21 Pacto institucional para restaurar, catalogar y abrir al público el archivo de la
catedral de Tortosa. La Vanguardia.
25 Vilajoana augura un acord sobre l'Arxiu
de Salamanca i les inversions al MNAC.
Diari de Girona.
27 L’Arxiu Històric Comarcal de les Terres
de l’Ebre ha rebut els arxius de la casa
Coll. El Periódico.
Març
6 La Universitat de Barcelona rebrà avui
un important fons documental sobre Ramon Llull. Vilaweb.
9 El Consejo Audiovisual de Catalunya adquiere un equipo para la gestión de archivos audiovisuales digitales. Cine por la
Red.
10 El Archivo Ducal de Medinaceli será
abierto al público. El Mundo.
14 L’Ajuntament de Barcelona ha posat en
marxa la campanya Barcelona, fem
memòria per conservar el patrimoni documental. El Periódico.
El archivo del Ayuntamiento de Barcelona busca 1.500 millones para preservar
sus fondos. El País.
La reforma del Archivo de Simancas permitirá abrir sus tesoros al público. El
Norte de Castilla.
17 Hallan un documento del 957 en el Arxiu
Capitular de Lleida. El Periódico.
18 Un metge crea un arxiu a Olot que conté
biografies i informació genètica. Diari de
Girona.
20 La Comunidad Valenciana es la única
autonomía que carece aún de legislación
sobre archivos. Levante.
L’Arxiu d’Imatges d’Olot incorpora 1.670
fotografies, postals i negatius. Diari de
Girona.
22 Barcelona podrá resolver el 90% de los
trámites municipales en Internet. El País.
23 L'Arxiu de Girona és el tercer més consul-

Abril
1 La mala gestión de los archivos hace perder un 20% del tiempo de trabajo, según
Hewllet Packard. Servimedia.
2 Idealliance informatiza el archivo del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
La Vanguardia.
6 L’Entesa demana el retorn dels documents de l’Arxiu de Salamanca. Avui.
El ministeri ha afirmat que una comissió
tècnica, que es reunirà el mes de maig,
serà l’encarregada de dictaminar el destí
dels documents catalans que són a l’Arxiu de Salamanca. Avui.
Una comissió que es reunirà al maig decidirà el destí dels arxius de la Generalitat Republicana. El Punt.
Cuatro expertos, dos de CiU, decidirán si
parte del Archivo de Salamanca se lleva
a Cataluña. La Razón.
9 Els arxius de les diòcesis basques seran a
Internet el 2003. Vilaweb.
15 L'arxiu de Maria Mercè Marçal, a la Biblioteca de Catalunya. Avui.
21 La caída de los archivadores hiere a una
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NOTÍCIES
Assessorament en temes de conservació i restauració de documents
Les nostres associades Carme Bello i Àngels
Borrell ofereixen a tots els membres de la
nostra entitat un servei d’assessoria telefònica gratuïta en temes de conservació i restauració del patrimoni bibliogràfic i documental.
Podeu adreçar les vostres consultes al telèfon
/ fax 93 436 73 48.

ELS ARXIUS A LES PUBLICACIONS OFICIALS
Normativa
RESOLUCIÓ, de 12 de febrer de 2001, de
cessament i nomenament d'un vocal de la
Comissió Nacional d'Avaluació i Tria de Documentació. DOGC de 27.02.2001.
RESOLUCIÓN, de 9 de febrero de 2001, del
Consell Insular de Mallorca (Illes Balears),
por la que se hace pública la incoación del
expediente del bien de interés cultural del
archivo del Marqués de la Torre. BOE de
14.03.2001.

RESOLUCIÓN, de 9 de febrero de 2001, del
Consell Insular de Mallorca (Illes Balears),
por la que se hace pública la incoación del
expediente del bien de interés cultural del
archivo y biblioteca de la familia Oleza. BOE
de 14.03.2001.
ORDEN, de 7 de marzo de 2001, por la que
se crean, dependientes del Archivo General
del Ministerio del Interior, las Secciones de
las Direcciones Generales de la Policía y de
la Guardia Civil. BOE de 16.03.2001.
EDICTE, de 16 de març de 2001, pel qual se

sotmet a informació pública el projecte de Decret relatiu a les relacions dels ciutadans i
l'administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet. DOGC de 22.03.2001.
ORDRE, de 12 de març de 2001, per la qual
s'aproven diferents taules d'avaluació documental. DOGC de 27.03.2001.
DECISIÓN DEL CONSEJO, de 19 de marzo
de 2001, por la que se adoptan las normas de
seguridad del Consejo. (2001/264/CE). DOCE núm. L 101, de 11.04.2001.
RESOLUCIÓ, de 22 de març de 2001, per la
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qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a persones físiques,
entitats privades sense finalitat de lucre i
entitats locals en matèria de patrimoni documental durant l'any 2001. DOGC de
03.04.2001.
ORDEN, de 30 de marzo de 2001, por la que
se designan los nuevos componentes de la
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. BOE de 12.04.2001.
ACTO DEL CONSEJO de administración de
Europol, de 27 de septiembre de 1999, por el
que se establecen normas sobre los ficheros
de personal de Europol. DOCE núm. C 65,
de 28.02.2001.
Activitat parlamentària
Parlament de Catalunya
PREGUNTA a respondre per escrit sobre
l’adquisició de fons per a l’Arxiu Nacional de
Catalunya en els exercicis 1999 i 2000, formulada per Flora Vilalta i Sospedra (GP.
SOC-CpC). Pregunta BOPC núm. 147, de
12.02.2001; resposta BOPC núm. 160, de
13.03.2001.
PREGUNTA a respondre per escrit sobre la
substitució del director de l’Arxiu de Manresa (Bages), formulada per Joan Roma i Cunill, i M. Àngela Gassó i Closa (GP. SOCCpC). Pregunta BOPC núm. 147, de
12.02.2001; resposta BOPC núm. 162, de
20.03.2001.
PREGUNTA a respondre per escrit sobre
l’inventari de l’arxiu de la baronia d’Eramprunyà, de Gavà (Baix Llobregat), formulada per Carme Porta i Abad (GP. ERC). Pregunta BOPC núm. 150, de 19.02.2001;
resposta BOPC núm. 166, de 28.03.2001.
PREGUNTA a respondre per escrit sobre el
temps transcorregut entre la convocatòria de
les proves, l’aparició dels resultats i el darrer concurs de trasllat del cos d’arxivers de
la Generalitat, formulada per Josep Bargalló
i Valls, i Josep Huguet i Biosca (GP. ERC).
Pregunta BOPC núm. 150, de 19.02.2001;
resposta BOPC núm. 166, de 28.03.2001.
PREGUNTA a respondre per escrit sobre el
darrer concurs de trasllat d’arxivers als arxius històrics comarcals, formulada per Josep Bargalló i Valls, i Josep Huguet i Biosca
(GP. ERC). Pregunta BOPC núm. 150, de
19.02.2001; resposta BOPC núm. 166, de
28.03.2001.
PREGUNTA a respondre per escrit sobre les
places d’arxiver comarcal de Manresa (Bages) i Solsona (Solsonès), formulada per Josep Bargalló i Valls, i Josep Huguet i Biosca
(GP. ERC). Pregunta BOPC núm. 150, de
19.02.2001; resposta BOPC núm. 166, de
28.03.2001.
PREGUNTA a respondre per escrit sobre la
direcció i la gestió dels arxius comarcals, formulada per Josep Bargalló i Valls, i Josep
Huguet i Biosca (GP. ERC). Pregunta BOPC
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PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita relativa a las dificultades del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) en los archivos y registros públicos para obtener la
documentación exigida para la tramitación
de los expedientes derivados de la Ley
43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o
compensación a los partidos políticos de bienes o derechos incautados en aplicación de la
normativa sobre responsabilidades políticas
del período 1936-1939. Blanco López, José
(GS). BOCG. Congreso de los Diputados
núm. D-137, de 22.02.2001. Contestación del
Gobierno
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita relativa a las dificultades del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) en los archivos de las delegaciones de hacienda para
obtener la documentación exigida para la
tramitación de los expedientes derivados de
la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de Bienes o Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.

Blanco López, José (GS). BOCG. Congreso
de los Diputados núm. D-137, de 22.02.2001.
Contestación del Gobierno.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita relativa a las dificultades del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) en el Archivo General de la Administración para obtener la documentación exigida para la tramitación de los expedientes derivados de la
Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos
de bienes o derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades
políticas del período 1936-1939. Blanco López, José (GS). BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-149, de 15.03.2001. Contestación del Gobierno.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita relativa al cumplimiento de la solicitud
hecha al Ayuntamiento de Girona de entrega de la correspondiente documentación para proceder a la tramitación de la subvención para la construcción de un Archivo.
López de Lerma i López, Josep (GC-CiU).
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D130 de 12/02/2001. Contestación del Gobierno.
PROPOSICIÓN NO DE LEY relativa a la
devolución a los archivos militares de Ferrol
(A Coruña) de los fondos depositados en el
Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán. Grupo Parlamentario Mixto. BOCG.
Congreso de los Diputados núm. D-145, de
09.03.2001. Rechazo; DS. Congreso de los
Diputados núm. 166, de 27.02.2001 Comisión de Defensa.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita relativa al estado de ejecución a
31/12/2000 del proyecto de inversión 1999/18/
14/0113, Archivo Histórico Provincial. Lleida.
Nueva Sede. Cunillera i Mestres, Teresa
(GS). BOCG. Congreso de los Diputados
núm. D-132, de 14.02.2001; BOCG. Congreso
de los Diputados núm. D-154, de 22.03.2001.
Contestación del Gobierno.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita relativa al estado de ejecución a
31/12/2000 del proyecto de inversión: Archivo Corona de Aragón. Barcelona. Reforma.
Bel i Queralt, Germà (GS). BOCG. Congreso
de los Diputados núm. D-128, de 08.02.2001.
Iniciativa; BOCG. Congreso de los Diputados núm. D-154, de 22.03.2001. Contestación
del Gobierno.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita relativa a la rehabilitación del Archivo
de la Real Chancillería en Granada, por Pleguezuelos Aguilar, Francisca (GS). BOCG.
Congreso de los Diputados núm. D-158, de
28.03.2001.
PREGUNTA al Gobierno con respuesta escrita relativa a la rehabilitación del antiguo
cuartel de San Francisco, en Ourense, para
destinarlo a archivo histórico y biblioteca pública. Rodríguez Sánchez, Francisco (GMX).
BOCG. Congreso de los Diputados núm. D162, de 10.04.2001.

xius, càrrecs polítics amb responsabilitat sobre la gestió del patrimoni i a tècnics municipals. Les inscripcions es poden fer fins al dia
1 d’octubre. El preu de la matriculació és
de 15.000 ptes. si es fa abans del 30 de
juny, i de 18.000 ptes. si es fa a partir de l’1
de juliol. Per a obtenir més informació
adreceu-vos a l’Archivo Municipal de Córdoba, c. Sánchez de Feria, 6, 14003 Córdoba. Tel. 957 20 35 70. Fax: 957 20 39 11,
a/e.: archivo@aix.ayuncordoba.es
Máster en Archivística. Madrid, de l’octu-

bre de 2001 al juliol de 2002. Aquest màster,
organitzat per l'Instituto Pascual Madoz de
la Universidad Carlos III de Madrid, està
orientat a la formació d'especialistes d'alt nivell en els diferents àmbits de la gestió dels
documents, i de l’administració de sistemes
d’arxiu; amb una especial atenció a les tècniques de disseny i control de documents en els
processos administratius i de negocis. L'import de la matrícula és de 650.000 ptes. Per a
obtenir més informació adreceu-vos a la Universidad Carlos III. Centro de Ampliación de

núm. 150, de 19.02.2001; resposta BOPC
núm. 166, de 28.03.2001.
PREGUNTA a respondre per escrit sobre
l’arxiu de la documentació de l’arquitecte i
polític Josep Puig i Cadafalch, formulada
per Josep Bargalló i Valls, i Josep Huguet i
Biosca (GP. ERC). Pregunta BOPC núm.
153, de 27.02.2001; resposta BOPC núm.
166, de 28.03.2001.
PREGUNTA a respondre per escrit sobre el
darrer concurs de trasllat d’arxivers als arxius històrics comarcals, formulada per Josep Bargalló i Valls, i Josep Huguet i Biosca
(GP. ERC). Pregunta BOPC núm. 150, de
19.02.2001; resposta BOPC núm. 166, de
28.03.2001.
PREGUNTA a respondre per escrit sobre els
horaris de consulta de l’Arxiu Ducal de Medinaceli instal·lat al monestir de Poblet
(Conca de Barberà), formulada per Joan
Surroca i Sens, i Montserrat Duch i Plana
(GP. SOC.-CpC). Pregunta BOPC núm. 162,
de 20.03.2001; resposta BOPC núm. 174, de
18.04.2001.
PREGUNTA a respondre per escrit sobre la
previsió pressupostària i temporal per a desenvolupar el Pla d’arxius comarcals a la demarcació de les comarques de Ponent, formulada per Joaquim Llena i Cortina, i Francesc
Xavier Boya i Alós (GP. SOC.-CpC). Pregunta
BOPC núm. 166, de 28.03.2001; resposta
BOPC núm. 177, de 25.04.2001.
CONTROL DE COMPLIMENT de la Resolució 182/VI del Parlament de Catalunya, sobre la creació de l’Arxiu Històric Comarcal
de la Seu d’Urgell (Alt Urgell). Publicació de
la documentació BOPC núm. 148, de
13.02.2001.
Corts Generals
Congrés dels Diputats

CONVOCATÒRIES
I Jornadas del Patrimonio Local. El Patrimonio Documental. Còrdova, 22, 23 i 24
d’octubre. L’Arxiu Municipal de Còrdova,
juntament amb la FEMP organitza aquestes
jornades que pretenen optimitzar la gestió
dels arxius municipals, sensibilitzar l’Administració sobre la rendibilitat dels serveis
d’arxiu, afavorir una trobada nacional entre
gestors del nostre patrimoni i involucrar totes les administracions implicades en la revalorització del patrimoni documental local.
El curs està destinat a professionals dels ar-

4
Estudios Instituto Pascual Madoz, c. Madrid,
126-128, 28903 Getafe (Madrid). Tel.: 91 624
59 08. Fax: 91 624 95 17. mar@ceaes.uc3m.es.
http://www.uc3m.es
Gestión Documental y Archivos en la
Sociedad de la Información. Laredo, del
16 al 20 de juliol. Dins de la programació de
cursos d’estiu que organitza la Universidad
de Cantabria es proposa la realització
d’aquest seminari, de 20 hores, que estarà dirigit per la senyora Margarita Vázquez de
Parga. Hi ha places limitades. Per a obtenir
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més informació. adreceu-vos a la página web:
http://www.unican.es
Nuevas Técnicas en la Gestión de Archivos y Bibliotecas. Santander, del 27 al
31 d’agost. La Universidad Internacional
Menéndez Pelayo ofereix, durant els seus
cursos d’estiu, la possibilitat de participar
en aquest taller que estarà dirigir per la
senyora Teresa Tortellá Casares, directora
del Archivo del Banco de España. Per a obtenir més informació, adreceu-vos a la web:
http://www.uimp.es
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La Tria
RUIZ CARRILLO, Antonio. La protección de
los datos de carácter personal. Barcelona:
Bosch, 2001. 420 pàg.
La normativa sobre dades personals incideix
plenament en el tractament dels documents
públics i privats (creació de documents, valor
legal, accessibilitat, transmissió de dades,
dret de rectificació...). Es tracta d'una normativa que a Espanya es troba en constant evolució des de l'aparició, l'any 1992, de la primera llei sobre tractament de dades
personals (LORTAD), que afecta un nombre
enorme de documents, des del padró d'habitants fins al fitxer dels usuaris d'un arxiu.
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Des de juliol de 1999 totes les entitats que
tracten dades personals han d'anar adaptant
la seva actuació als preceptes d'una normativa certament complexa. Amb l'objectiu de facilitar la seva posada en pràctica, l'advocat
Antonio Ruiz presenta ara aquest exhaustiu
manual a partir de la seva doble experiència
com a docent (director i professor d'estudis
de postgrau, professor de cursos adreçats a
professionals) i com a expert en la seva implantació en el si de nombroses entitats privades i públiques. Aquest treball estableix, a
més, la relació entre les normes sobre dades
personals i la regulació de les telecomunicacions, una dimensió que cal tenir molt present a partir del desenvolupament d'internet
i del seu ús per part de les administracions
públiques i en les transaccions comercials.
També posa en relació aquesta regulació
amb la normativa dictada per la Unió Europea, que ha estat i és la seva veritable impulsora. A part del seu caràcter exhaustiu, el
principal valor de l'obra radica en la seva
atenció a les tècniques i als requeriments
precisos per a implantar aquesta normativa.
En definitiva, un manual molt complet i
enormement útil.

LA JUNTA INFORMA. REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sessió 4/2001, de 2 d'abril
En aquesta sessió es prengueren, entre d'altres, els acords següents:
• Estudiar la proposta que les despeses ocasionades amb motiu de la devolució dels rebuts de la quota anual de l'AAC vagin a càrrec del soci o sòcia que hagi retornat
l'acreditació del pagament, sense expressa
justificació.
• Signar un conveni de col·laboració amb Arxivers Sense Fronteres (ASF) per tal col·laborar en la formació d'arxivers que formin part
dels projectes que aquella entitat endegui en
paisos en vies de desenvolupament o de conjuntura política en crisi.
• Convocar les properes assemblees generals
de socis i sòcies, ordinària i extraordinària,
per al dia 18 de maig, a la ciutat de Tortosa.
Sessió 5/2001, de 7 de maig
En aquesta sessió es prengueren, entre d'altres, els acords següents:
• Demanar a la Direcció General de Funció Pública del Departament del Governació i Relació
Institucionals que tingui cura en la definició,
promoció i selecció de les places d'arxiver tenint
en compte la sentència 210 (recurs núm.

1142/96) que ha dictat el Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya en relació al recurs contenciós administratiu per a la provisió de la
plaça de responsable del fons documental, arxiu
i registre del Gabinet Jurídic Central del Departament de la Presidència.
• Demanar als organitzadors del proper DLMForum que se celebrarà a Barcelona el mes de
maig del 2002, la participació de l'Associació
d'Arxivers de Catalunya com a entitat organitzadora de l'esmentat esdeveniment.
• Nomenar al sr. Antoni Borfo com a representant de l'Associació d'Arxivers de Catalunya
en la comissió constituida en el si de la Universitat Autònoma de Barcelona per a desenvolupar el graduat superior en arxivística.
• Estudiar el projecte d'ampliació del Web de
l'AAC.
Moviment de socis
ALTES
Socis numeraris: Josep RIBAS SOLÀ, Maria
José ESPINOSA.
Socis institucionals: Universitat Autònoma de
Barcelona
CANVI DE CONDICIÓ
De soci adherit a numerari: Maria Pilar FRAGO PÉREZ.

HORARI D’ATENCIÓ
Suport administratiu:
Eulàlia GARRETA, Anna UREÑA,
matins: dijous de 9 a 14 h;
tardes: de dilluns a dijous, de 16.30 a 20.30 h.
Presidenta:
Mariona COROMINAS, els dilluns.
Vicepresident:
Alfred GARCIA, el 1r i el 3r dimarts de cada mes.
Tresoreria:
Joan BARTALOT, el 2n i el 4t dilluns de cada mes.
Secretaria:
Montserrat BELTRAN, els dilluns.
Vocal de Servei:
Fina SOLÀ, el 1r i el 3r dimarts de cada mes.
Vocal d’Activitats:
Anna LORENTE, el 1r i el 3r dimecres de cada mes.
Vocal de Treball:
Alfred MAURI, el 1r i el 3r dimecres de cada mes.
Vocal d’Estatus i Dinamització Professional:
David LOBATO, el 1r i el 3r dilluns de cada mes.
Vocal de Formació:
Remei PERPINYÀ, el 1r i el 3r dimarts de cada mes.
Vocal de Publicacions i Fons Bibliogràfic:
Joaquim DABAN, el 1r i el 3r dilluns de cada mes.

